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RESUMO

A vitamina D é um hormônio esteroide, que atua na regulação do metabolismo do fósforo, do cálcio e na mineralização óssea. Baixos índices de 
vitamina D têm sido associados a várias doenças, incluindo asma, câncer, diabetes e artrite. Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada aos 
seus possíveis benefícios imunes e inflamatórios. Sua principal fonte é representada pela formação endógena nos tecidos cutâneos após a 
exposição à radiação ultravioleta B, uma fonte alternativa e menos eficaz é a dieta, responsável por apenas 20% das necessidades corporais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório da Vitamina D através do protocolo experimental de formalina. 
Utilizaram-se camundongos Swiss machos (25 a 30g) divididos em quatro grupos (Vit.D1, Vit.D 0,5, morfina 5mg/kg e Controle), com 8 a 12 
animais por grupos, tratados por uma semana e logo após submetidos ao teste da formalina, que consiste na administração subcutânea na região 
plantar de formalina a 2%(20 µL/pata), a primeira fase do teste começa imediatamente após a injeção da formalina e perdura por 5 minutos 
seguida por um período de quiescência de cerca de 15 a 20 minutos, após o qual desenvolve-se a segunda fase da resposta atingindo o máximo 
entre 30 e 45 min.  Os dados foram analisados por ANOVA e o teste de Student-Newmam-Keuls como post hoc e os resultados considerados 
significativos com p<0.05. No teste da formalina, observou-se que a vitamina D (0,5, 1,0 µg/kg) reduziu em 21 e 9%, respectivamente (p>
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